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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Středa 28. prosince 

10:41 Požár – V Bechyni v ulici Na Libuši č. p. 689 zasahovala profesionální jednotka ze 

stanice Týn nad Vltavou u požáru sazí v komíně. Než hasiči přijeli na místo události, 

došlo k samouhašení. Hasiči provedli kontrolu půdních prostor, střešní konstrukce a 

spalinových cest, které byly silně zadehtované. Velitel zásahu doporučil majiteli 

nepoužívat topidlo do doby, než se komín vyčistí odborně způsobilou osobou. 

Požárem nevznikla žádná škoda. 

22:12 Technický zásah – Ve Vodňanské ulici č. p. 1027 v Českých Budějovicích eviduje 

osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice nouzové otevření dveří 

bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 28. prosince 

10:22 Technický zásah – Jednotka SDH obce Dolní Dvořiště zajistila v obci Rybník 

čerpání vody ze sklepa. 

14:51 Požár – K ohlášenému požáru vyjela u obce Přídolí profesionální jednotka 

z centrální stanice Český Krumlov. Jednalo se o požáru zbytků siláže v silážní jámě. 

Hasiči po dohodě s majitelem rozhodli o dohoření.  

17:48 Požár – Další požár řešila tatáž jednotka v panelovém domě na Špičáku v Českém 

Krumlově. Došlo zde k požáru rozvodové skříně v třetím nadzemním podlaží, který 

hasiči uhasili pomocí ručního hasícího přístroje během několika minut. Velitel 

zásahu si na místo povolal technika firmy E-on. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 

1 500,--. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 28. prosince 

14:12 Dopravní nehoda – Na silnici II. třídy mezi obcemi Mosty a Valtínov na 

Jindřichohradecku došlo po 14. hodině k vážné dopravní nehodě. Střetly se zde 

osobní automobil s nákladním. Boční střet vozů nepřežila osoba cestující v osobním 

autě, řidič nákladního vozu při nehodě utrpěl zranění. Policie ČR silnici v místě 

nehody zcela uzavřela. U nehody zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice 

Jindřichův Hradec a ze stanice Dačice. Jednotky provedli zajištění místa nehody a 

zabezpečení havarovaných vozů. V 15:22 hodin Policie ČR částečně obnovila 

provoz na komunikaci. Poté místo zásahu opustila jindřichohradecká jednotka. 

Hasiči z Dačic po vyšetření nehody vyprostili z osobního vozu tělo a předali 

pohřební službě. Poté provedli naložení auta na vůz odtahové služby a úklid 

komunikace.  

 

 



Územní odbor Písek 

Středa 28. prosince 

17:10 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla v Milevsku 

v ulici J. A. Komenského místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 28. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 28. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 28. prosince 

22:45 Dopravní nehoda – Na křižovatce ulic Soběslavská a U Obecních domů v Táboře se 

srazily osobní automobily značek Škoda Forman a Renault Megane. Ve voze Škoda 

zůstala řidička, která měla nohy zaklíněné pod pedály. Zasahující hasiči z centrální 

stanice Tábor ženě poskytli předklékařskou pomoc a pomocí hydraulického zařízení 

odstranili pravé přední dveře, přestřihli pedály a vyprostili ji ven. Byla okamžitě 

předána zdravotníkům ZZS. Po vyproštění řidičky hasiči zahájili likvidační práce – 

odtlačení vozů z komunikace, vyčištění vozovky od uniklých provozních látek a 

úklid. Při nehodě bylo poškozeno dalších pět stojících zaparkovaných aut. Nehodu 

řešila Policie ČR.  

 

 


